
Konkurs MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 

 

Konkurs realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach 

projektu systemowego „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I”, wdrażanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

 

PARTNERZY 

• Patronat honorowy: Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego; 

• Patroni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Business Centre Club Loża Małopolska; 

• Patroni medialni: Dziennik Polski, Radio Kraków, ekonomiaspoleczna.pl; 

• Fundatorzy nagród: Bank Spółdzielczy w Limanowej; Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. 

 

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa, która ma na celu promować i 

nagradzać najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce, łączące z sukcesem działalność 

biznesową z realizacją założonych celów społecznych. 

 

O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się: 

• organizacje pozarządowe i kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność 

gospodarczą, 

• spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 

• spółdzielnie socjalne, 

• spółdzielnie pracy, 

• spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o 

prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne. 

 

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach: 

 

• Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014 

Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać podmioty zarejestrowane w województwie małopolskim i 

działające od co najmniej 24 miesięcy. 



 

• Kategoria – Debiut 2014 

Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i działające w 

okresie od co najmniej 12 do 24 miesięcy. 

 

• Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w 

Małopolsce 

Rekomendacje dla gmin i powiatów mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii 

społecznej. 

 

• Kategoria - Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce 

Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w 

województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej. Rekomendacje 

w tej kategorii mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej. 

 

• Kategoria – Nagroda publiczności 

Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu, w którym udział biorą finaliści wyłonieni przez 

Kapitułę Konkursu. 

 

 

Nabór aplikacji i rekomendacji trwa do 30 czerwca br. 

 

Do 30 czerwca organizacje pozarządowe (także te nieprowadzące działalności gospodarczej), 

spółdzielnie, spółki non profit i wszystkie podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać rekomendacje 

do nagrody w kategoriach: 

I. Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce 

II. Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce 

 

Przy ocenie zgłoszonych kandydatur Kapituła konkursu będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

•    wynik finansowy, 



•    innowacyjność (w dowolnym obszarze: zarządzania, oferowanego produktu lub usługi/promocji, 

wsparcia innowacyjnych pomysłów pracowników, itp.), 

•    przedsiębiorczość (koncepcja i okoliczności powstania firmy, pomysł na produkt/usługę), 

•    liczba pracowników w przeliczeniu na etaty w dniu składania aplikacji (w tym z grup zagrożonych 

wykluczeniem), 

•    liczba dostępnych produktów/usług. 

 

Rozstrzygnięcie tegorocznej (czwartej już) edycji konkursu nastąpi w październiku 2014 roku podczas 

uroczystej Gali Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej.  

 

NAGRODY 

Pula nagród: 30 000 zł oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu oraz nagrody rzeczowe 

dla podmiotów składających rekomendacje 

 

•    w kategorii głównej - dyplom, statuetka, nagroda finansowa oraz prawo posługiwania się tytułem 

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2014 i znakiem Konkursu, a także prawo 

uczestniczenia w pracach Kapituły w kolejnej edycji konkursu, tj. w 2015 roku; 

•    w kategorii debiut – dyplom, nagroda finansowa; 

•    w kategorii jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w 

Małopolsce: 

– dyplom dla wyróżnionej jst, 

– nagroda rzeczowa dla podmiotu, który rekomendował wyróżnioną jst; 

•    w kategorii przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce: 

– dyplom dla wyróżnionego przedsiębiorstwa, 

– nagroda rzeczowa dla podmiotu, który rekomendował wyróżnione przedsiębiorstwo; 

•    w kategorii nagroda publiczności – dyplom oraz nagroda niefinansowa w postaci promocji w 

mediach. 

 

 

Dotychczasowi zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej: 



Pierwszym laureatem konkursu (w 2011 roku) zostało Stowarzyszenie Siemacha nagrodzone za 

prowadzone Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie – unikalne połączenie działań 

wychowawczych, sportu i terapii. W 2012 roku zwyciężyło Laboratorium Cogito sp. z o.o. prowadzące 

Ośrodek Recepcyjno Szkoleniowy Zielony Dół, w którym pracują osoby chorujące psychicznie. 

Liderem w 2013 roku została Spółdzielnia Socjalna OPOKA z Klucz za zbudowanie lokalnego systemu 

wsparcia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych opartego na instrumentach ekonomii społecznej.  

 

Zwycięzcą w kategorii Debiut 2013 za skuteczną aktywizację osób bezrobotnych została Spółdzielnia 

Socjalna „Serce Pogórza”.  

 

Od 2012 roku Kapituła konkursu wyróżnia też samorządy oraz firmy wspierające rozwój małopolskiej 

ekonomii społecznej – laureatami zostały Gmina Jordanów (w 2012 roku) i Gmina Raciechowice (w 

2013 r.) za założenie spółdzielni socjalnych oraz firmy Treko Laser Sp. z o. o. (2012 r.) i Scandia 

Cosmetics SA (2013 r.) za wsparcie początkujących przedsiębiorstw społecznych. 

 

Od 2012 roku we współpracy z Dziennikiem Polskim przeprowadzany jest też plebiscyt, w którym 

czytelnicy Dziennika przyznają nagrodę publiczności. W 2012 otrzymało ją Przedsiębiorstwo 

Społeczne OGNISKO Sp. z o.o. – firma, w której 50% pracowników stanowią osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną), w 2013 najwięcej głosów otrzymała Spółdzielnia Socjalna Wiatr 

Woda. 

 

 

Więcej informacji na stronie konkursu:  

http://es.malopolska.pl/konkursy/lider-2014.html 

 

Tam też do pobrania: 

• regulamin konkursu, 

• formularz aplikacji, 

• formularz rekomendacji. 

 

Osoba kontaktowa: 

Joanna Sutuła, jsutula@rops.krakow.pl, tel. (+48) 12 426 88 11 

 



 

 

 

 

 

 


